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A nagy érdeklődésre és a 
pozitív visszajelzésekre való 
tekintettel második alkalom-
mal is megszervezik az Erdélyi 
Könyvfaló Olvasójátékot május 
14–17. között, a Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhét keretében. 
A szervezők sajtótájékoztatón 
számoltak be a meghívottak-
ról, újdonságokról.

 » BEDE LAURA

B ővült szerzőlistával, újdon-
ságokkal szervezik meg má-
sodik alkalommal az Erdélyi 

Könyvfaló Olvasójátékot, melynek 
záróakkordja május 14–17. között 
lesz a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
keretében – jelentették be a szerve-
zők hétfő reggeli sajtótájékoztatóju-
kon. A kincses városi Koff er köny-
ves kávézóban elhangzott, a tavalyi 
öt szerzőhöz képest idén sikerült 
hét szerzőt meghívni, ugyanakkor 
idén először benevezhetnek már a 
második osztályosok is a játékba, 
amely továbbra sem verseny. „Az 
olvasójáték számunkra is nagyon 
inspiráló volt, látni a diákokat, 
kapcsolatba kerülni velük, a vé-
gén mindannyiunkban egységesen 
megfogalmazódott, hogy ismét 
meg kell szervezni. Ezt erősítette a 
gyerekektől kapott sok pozitív visz-
szajelzés, valamint a jelentkezők 
száma is, amely tavaly közel félezer 
volt” – fogalmazott Szilágyi Sza-
bolcs Dániel, a Koinónia Kiadó igaz-
gatója. A Láthatatlan Kollégium 
– Kortárs ifj úsági irodalom műhely 
kép viseletében Jakab Villő Hanga 
kifejtette, ők a magyar tanárokkal és 
tanítókkal együtt idén is a feladat-

MÁSODIKTÓL TIZENKETTEDIKIG MINDEN DIÁKOT MEGSZÓLÍTANAK AZ ERDÉLYI KÖNYVKIADÓK A KOLOZSVÁRI RENDEZVÉNNYEL

A kortárs irodalmat népszerűsítő olvasójáték

Újdonságokat kínál idén az Erdélyi Könyvfaló Olvasójáték – jelentették be a szervezők Kolozsváron

Molnár Tibor hegedűművész alkotása a Cruel című rockopera

 » Az olvasójá-
ték első kiadá-
sára nemcsak 
Kolozsvárról, 
hanem több kör-
nyező és távolab-
bi településről 
jöttek gyerekek, 
például Székely-
udvarhelyről, 
Csíkszeredából, 
a Szilágyságból.

szerkesztésben, valamint a helyszíni 
játékok megszervezésében vesznek 
részt. „Azért csatlakoztunk idén is, 
mert a tavalyi élmény rendkívül ösz-
tönző volt. Nagyszerű volt egyrészt a 
feladatmegoldás, az, hogy mennyire 
kreatívan és lelkesen álltak hozzá a 
játékhoz a fi atalok annak ellenére, 
hogy nem verseny. Ugyanakkor na-
gyon színes társaság gyűlt össze, nem 
ugyanazok a gyerekek, akik mindig 
részt vehetnek versenyeken, hanem 
azok, akik lelkesek voltak” – mutatott 
rá a Cimbora – Kíváncsi diákok lap-
ja irodalmi szerkesztője. Hozzátette, 
idén is leginkább ezt várják, hiszen a 
helyszíni játék során jeleznek vissza a 
feladatokkal kapcsolatban, és ott tör-
ténik meg a személyes találkozás.

A szervezőként csatlakozott Talen-
tum Református Iskola aligazgatója, 

Harbula Hajnalka arról beszélt, hogy 
a tanintézet számos pedagógusa részt 
vesz a feladatok összeállításában és a 
helyszíni játékban is. Rámutatott, na-
gyon fontos számunkra, hogy a gye-
rekek a klasszikus irodalmon kívül 
kortárs műveket olvassanak. Az idei 
újdonsággal kapcsolatban elmondta, 
a második osztályban már vannak 
jól olvasó gyerekek, és tavaly többen 
csalódottan kérdezték, hogy ők miért 
nem vehetnek részt a játékban.

Így az idei könyvfaló olvasójá-
tékban a választható szerzők és 
könyvek: 2–4. osztály számára: 
Sikó-Barabási Eszter: Meseotthon; 
3–4. osztály: Molnár Krisztina Rita: 
Kréta-rajz, Zágoni Balázs: A Gömb 
• Fekete fény 1.; 5–6. osztály: Dóka 
Péter: Lila királylány; Dóka Péter: Fe-
kete eső; 7–8. osztály: Zágoni Balázs: 

Odaát • Fekete fény 2., Bódis Kriszta: 
Carlo Párizsban; 9–12. osztály: Tom-
pa Andrea: A hóhér háza, Vida Gá-
bor: Egy dadogás története.

Szikszai Bóné Ildikó, az Ábel Ki-
adó vezetője a jelentkezéssel kap-
csolatban felhívta a fi gyelmet, hogy 
a három tagú csoportok mától ( már-
cius 10-től) kezdődően április 3-ig re-
gisztrálhatnak, majd a feladatlapot 
április 5. éjfélig kell leadniuk. A szer-
vezők tavaly azt tapasztalták, hogy 
ennyi részt vevő diákkal nagyon ne-
hezen ment a kommunikáció, ezért 
tartották fontosnak a honlap létreho-
zását, amely a játék adminisztrációs 
hátterét egyszerűsíti, könnyebbé te-
szi számukra és a diákok számára is. 
A www.konyvfalo.konyvter.ro olda-
lon kiválaszthatják a korosztályuk-
nak megfelelő könyvet, letölthetik a 
feladatlapot, és a szervezők szintén 
a honlapon keresztül várják vissza a 
már kitöltött feladatlapokat.

Berke Krisztina Ágnes, a Koinónia 
Kiadó marketingese örömét fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy az ol-
vasójáték első kiadására nemcsak 
Kolozsvárról, hanem több környező 
és távolabbi településről jöttek gye-
rekek, például Székelyudvarhelyről, 
Csíkszeredából, a Szilágyságból. 
Kifejtette, az idei Kolozsvári Ünne-
pi Könyvhét szervezésében segít az 
Iskola Alapítvány, amely egy részét 
átvállalja az olvasójáték költségei-
nek. Azonkívül pályázni próbálnak, 
és remélik, hogy lesz anyagi fedezet 
a rendezvényre. „A szervező csapat 
minden tagja önkéntesen tevékeny-
kedik az olvasójátékban. Úgy gondo-
lom, az a legfontosabb, hogy hiszünk 
benne, és reméljük, ez a lelkesedés 
eljut a gyerekekhez is” – hangsúlyoz-
ta a program koordinátora, kolozsvári 
kezdeményezője.
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 » KRÓNIKA

Kárpát-körút néven indít felolvasó-
sorozatot tavasszal a Fiatal Írók 

Szövetsége (FISZ), a helyszínek között 
székelyföldi és felvidéki célállomá-
sok szerepelnek – közölték a szerve-
zők tegnap az MTI-vel. A körút első 
részében Kovászna, Kézdivásárhely 
és Sepsiszentgyörgy oktatási intéz-
ményeibe, könyvtáraiba és kulturális 
tereibe látogat el a szervezet részéről 
több erdélyi szerző is: André Ferenc, 
Borcsa Imola, Mărcuţiu-Rácz Dóra, 
valamint Seres Lili Hanna és Vajna 
Ádám. A felolvasósorozat célja, hogy 
a székelyföldi és felvidéki műhelyek, 
irodalmárok, olvasók és a fi atal kor-
társ irodalom közötti kapcsolatot 
megerősítsék; továbbá, hogy segít-
séget nyújtsanak az irodalomolvasás 
iránt érdeklődők számára a publiká-
ciós felületeken való tájékozódásban, 
a pályakezdésben, illetve népszerű-
sítsék a fi atal szerzőket – olvasható 
a közleményben. Mint írják, a Fiatal 
Írók Szövetsége hosszú idő óta jelen 
van a határon túli magyarság kul-
turális központjaiban, művelődési 
és oktatási intézményeiben. A Kár-

pát-körút áprilisban Csíkszeredába, 
Gyergyószentmiklósra és Székelyud-
varhelyre; májusban pedig Pozsony-
ba, Nyitrára és Révkomáromba láto-
gat el. A program a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósul meg – áll 
az összegzésben. A Fiatal Írók Szövet-
sége 1998-ban jött létre azzal a céllal, 
hogy jelentős szerepet vállaljon a 
magyar irodalmi közéletben, a fi atal 
magyar írók képviseletében. A ha-
tárokon átívelő művészeti, szakmai 
szervezet mára reprezentatív irodalmi 
társulássá, minden tehetséges fi atal 
alkotó számára nyitott, progresszív 
közösséggé vált. A FISZ feladatai 
közé tartozik a pályakezdő alkotók 
tehetséggondozása és műveik megje-
lentetése, a szakmai érdekképviselet 
és párbeszéd kezdeményezése, vala-
mint az olvasás és az igényes iroda-
lom népszerűsítése. A szövetség tagja 
lehet állampolgárságtól függetlenül 
minden 40. életévét be nem töltött 
személy, aki az irodalom bármely te-
rületével, szépírással, irodalomtörté-
nettel, szerkesztéssel, irodalomszer-
vezői vagy kritikusi tevékenységgel 
foglalkozik vagy a magyar kultúrához 
bármilyen módon kötődik.

Székelyföldre látogat a FISZ
 » K. J. 

Molnár Tibor hegedűművész és ze-
neszerző alkotása a Cruel című 

rendhagyó rockopera, amelyet a ter-
vek szerint március 20-án, pénteken 
mutatnak be Marosvásárhelyen a 
nemzeti színház nagytermében 19 órá-
tól. Molnár Tibor neve egyre ismertebb 
az erdélyi komolyzenei körökben: a 
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia 
hegedűművésze, ezen belül a Tiberi-
us Quartet tagja, a Tiberius nemzet-
közi kamarazenei fesztivál rendezője. 
Amint a színház közleményében ol-
vasható, a Cruel fokozottan rendhagyó 
rockopera: a színpadon rockzenekar, 
vonósnégyes, rock-, pop- és opera-
énekesek, valamint egy klasszikus or-
gona. Mindebből az következik, hogy 
maga az előadás zseniálisan megszer-
kesztett, stílusában eklektikus mű. A 
Cruelt 2019 októberében Londonban 
is bemutatták, ahol akkora sikernek 
örvendhettek az alkotók, hogy a mos-
tani marosvásárhelyi előadás után, 
2020. március 29-én újból a brit fővá-
rosban vendégszerepel az előadás. Az 
előadás szereplői: Fiú – Alex Florea 
(tenor), Pap – Andy Ghost (bariton), 

Lány – Laura Stoica (szoprán), Part-
ner – Hajdu Sára (alt). Zene: Chordis 
vonósnégyes, The Harriers rockegyüt-
tes, Lőrinczi Lehel – orgona. Rendező: 
Cezar Ghioca. Jegyeket a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház jegyirodáiban, 
valamint online a www.biletmaster.ro 
honlapon lehet vásárolni. A rendez-
vény partnerintézménye a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház.

Londonban tarol az erdélyi zenemű
 » A Cruel rend-

hagyó rockopera: 
a színpadon 
rockzenekar, 
vonósnégyes, 
rock-, pop- és 
operaéneke-
sek, valamint 
egy klasszikus 
orgona.




